Starojický
zpravodaj
OBCE STARÝ JIČÍN
číslo 02/2009 (červen až srpen)
Vydává Obec Starý Jičín ● čtvrtletník ● distribuováno zdarma ● ročník IX.

O BÍLÉ PANÍ NA STAROJICKÉM HRADĚ
Též i starojický hrad měl svou bílou paní. Byla prý to manželka posledního
majitele rodu pánů z Kravař. Poprvé ji lidé uzřeli krátce poté, co mladičká
hradní paní tak náhle zemřela a zanechala šestiletého synáčka. Seděla prý
tehdy u postýlky spícího sirotka a hladila ho po vlasech. Od té doby se
objevovala v noci na hradě častěji. Nikoho nelekala, ani nestrašila. Vážně
přecházela v bělostném rouše po hradbách a vlídně kynula každému, s kým se
setka1a. Její pouť končila v hradním příkopu, kde chvíli postála u osamělé
borovice, a pak zmizela.
Naposled byla spatřena v době, kdy hrad byl již v rozvalinách. Tehdy si tam
trhalo pastýřovo děvče kvítí těsně u strmé hradní zdi. Když se otočilo, spatřilo
bílou paní, která mu rukou kynula, aby k ní přišlo. Sotva děvčátko poodešlo, bílá
paní zmizela. V tom okamžiku zhroutila se s rachotem ta část hradu, kde
děvčátko trhalo kvítí.

Výňatek z brožury Z úst do úst: Pověsti a též trochu
pravdy ode hradu starojického
(možno zakoupit v Informačním centru Starý Jičín)
Zpracovala Jitka Indráková

Výpis z USNESENÍ 14. zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín ze dne 25. 2. 2009
14/1 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 14. zasedání ZO dne 25.2.2009
14/2 Zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu: Ing. T. Kovařčíka a Fr. Bezděka
14/3 Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání s c h v a l u j e zprávu o činnosti
rady obce za období od 10.12.2008 do 18.2.2009
14/4 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu z jednání FV dne 23.2.2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
14/5 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Rozpočet Obce Starý Jičín rok 2009
Příjmová část
Výdajová část
8. třída financování

35. 000. 000,- Kč
35. 000. 000,- Kč
0,- Kč

14/6 Rozpočtový výhled na rok 2009 – 2014 dle přílohy finanční účetní obce
14/7

Použití hospodářského výsledku a odpisů z hospodářské činnosti za rok 2008
Návrh na přerozdělení HV HČ za rok 2008 v celkové výši:
1. 576. 400,68 Kč

1)
2)
3)
4)

Oprava a rozšíření ČOV Vlčnov – 400.000,- Kč
Spoluúčast na kanalizaci Starý Jičín – Jičina s napojení na město Nový Jičín – 196.400,- Kč
Výstavba inženýrských sítí k 48 RD „ Vsetínek – 300.000,- Kč
Údržba budov a majetku obce ( plachty na pískoviště, malování, nátěry střech, nátěry
fasád, zednické práce, opravy cest)
5) Rozšíření veřejného rozhlasu – napojení na složky IZS – 180.000,- Kč

Hlasování :

pro : 11

proti: 0

zdržel se: 1

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje použití hospodářského výsledku a odpisů z HČ za rok
2008 v předloženém návrhu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAJETKOPRÁVNÍ ZÁMĚRY OBCE
Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 85 písm.a) zákona č. 128/2000Sb., ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen zákon o obcích) schvaluje
14/8 Prodej pozemků v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína p.č. 595/177- orná půda o výměře
834 m2 dle GP č. 287-33/209 a pozemek p.č. 595/178 o výměře 1030 m2
MUDr. Pavolu Dodkovi oba pozemky. (majetkoprávní záměr č. P23/2008)
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14/9 Prodej části pozemku p.č. 778/3 v k.ú. Jičina označenou v GP 202-208/2008 jako
pozemek p.č. 778/69 o výměře 5 m2 Antonínu a Jaroslavě Petřkovským. Jedná se o
majetkoprávní vypořádání dle skutečného stavu užívání. (majetkoprávní záměr č.2 /2009)
14/10 Bezúplatný převod pozemku p.č. 236 - orná půda - o výměře 686 m2 v k.ú. Starojická
Lhota z vlastnictví státu zastoupeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha
do vlastnictví Obce Starý Jičín se všemi omezujícími a sankčními podmínkami tak, jak byly
specifikovány v čl. III. návrhu smlouvy o bezúplatném převodu - viz příloha.
14/11 V k.ú. Palačov prodej části pozemků p.č. 81, 23, 1174/1,20/1, 24/1, označené v
GP 192-95/2008 jako pozemky p.č. 20/8 o výměře 195 m2, 81/1 o výměře 339 m2,
p.č.24/1 o výměře 264 m2, p.č. 25/4 o výměře 25m2 a p.č. 23 o výměře 260 m2
Václavu Pavlíkovi za cenu stanovenou dohodou + náklady řízení. Jedná se o majetkoprávní
vypořádání dle skutečného stavu užívání.(majetkoprávní záměr č. 1/2009)
14/12 V k.ú. Palačov prodej části pozemků p.č. 20/1, 20/3 a 20/4, označenou v GP 192-95/2008
jako pozemek p.č. 20/7 o výměře 470 m2 Tomáši Hubovi za cenu stanovenou dohodou. Jedná se
o majetkoprávní vypořádání dle skutečného stavu užívání. (majetkoprávní záměr č. 22/2008)
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem příslušných smluv.
ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
14/13 Obecně závaznou vyhlášku obce Starý Jičín č. 1/2009, kterou se stanoví požární řád obce
s účinností od 01.03.2009
14/14 Koncepci požární ochrany Obce Starý Jičín na období 2009 – 2019
14/15 Aktualizaci Programu obnovy venkova pro období 2008-2013
14/16
Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce v souladu s §72-77
z.č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nař. vlády č.37/2003 SB.,
ve znění pozdějších předpisů, naposledy NV 20/2009 od 01.02.2009.
14/17 V souladu s §84 písm.u) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů peněžité
plnění fyzickým osobám, které nejsou členy ZO za plnění funkce v osadních výborech, poprvé za
měsíc únor 2009 - dle přípisu.
14/18 Zastupitelstvo obce schvaluje :
a) realizaci rekonstrukce zahrady odloučeného pracoviště Mateřská škola St. Lhota
b) podání žádosti o dotaci na rekonstrukci zahrad odloučeného pracoviště Starojická Lhota
z ROP oblast podpory 4.1. Rozvoj venkova, školství, volný čas, občanská vybavenost,
jménem právního subjektu Mateřská škola Starý Jičín, příspěvková organizace.
c) poskytnutí prostředků na spolufinancování projektu ,, Školka v pohybu „ ve výši
600.000,-Kč mateřské škole Starý Jičín ( tj. 7,5% z celkové částky)
Zastupitelstvo obce Starý Jičín schvaluje člena zastupitelstva pana Rudolfa Hrnčíře,
starostu obce v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, jako zastupitele určeného ke spolupráci
s pořizovatelem (Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče – oddělení Úřad
územního plánování Městského úřadu Nový Jičín) pro územně plánovací činnosti.
14/19
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14/20 Zastupitelstvo obce schvaluje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rozšíření
pracoviště Czech POINT.“
14/21 Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci projektu:
a) Nástavba a rekonstrukce tělocvičny Základní školy Starý Jičín č.p. 126
b) Stavební úpravy kuchyně a jídelny v pavilónu ,,B“ ZŠ Starý Jičín č.p.126.
14/22 Zastupitelstvo obce schvaluje podat žádost o dotaci k těmto projektům do programu ROP
Moravskoslezsko do Opatření 4.1. do data 26.5.2009.
14/23 Zastupitelstvo obce schvaluje předfinancování projektů v rozsahu 28 000 000,-Kč
a vyčlení prostředky ke krytí případných zvýšených provozních nákladů v období let 2009 -2010.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/24

Zastupitelstvo obce Starý Jičín b e r e n a v ě d o m í

žádost pana Pavlíka Marka, bytem Palackého 1988/78, 74101 Nový Jičín a paní Pavlíkové Lucie,
bytem Janovice 25, 74101 Nový Jičín ve věci předkupního práva na pozemku parc č. 251 na k.ú.
Janovice u Nového Jičína a dále žádost pana Tomáše Hasala , Vlčnov 69, 742 31 Starý Jičín ve
věci předkupního práva na pozemku parc. č. 212/4 v k.ú. Vlčnov vyplývajícího z Opatření obecné
povahy č.j 1480/08/HSO Územního plánu pro Obec Starý Jičín
14/25
Zastupitelstvo obce Starý Jičín s e
v z d á v á ve smyslu § 101 odst. 3 zák. č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č. 68/2007 Sb. a zákona č.
191/2008 Sb. (dále jen stavební zákon) předkupního práva na pozemek parc. č. 251 na k.ú.
Janovice u Nového Jičína a p.č. 212/4 v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína
14/26
Zastupitelstvo obce schvaluje převod pozemku p.č. 469 v k.ú. Starý Jičín na
další osobu za předpokladu, že předkupní právo pro obec Starý Jičín bude zachováno.
14/27 Zastupitelstvo obce ukládá zpracovat Návrh na OZV o používání místních komunikací a
veřejných prostranství
Starý Jičín dne 25.2.2009

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Leoš Zdražil
místostarosta

Výpis z USNESENÍ 15 . zasedání Zastupitelstva obce Starý Jičín ze dne 22.4. 2009
15/1 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 15. zasedání ZO dne 22.4.2009
15/2 Zastupitelstvo obce Starý Jičín po projednání s c h v a l u j e zprávu o činnosti rady
obce za období od 18. 3. 2009 do 15. 4. 2009
15/3 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 20.4.2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI
15/4 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje 2. změnu rozpočtu na rok 2009
Rozpočet 2009 po 2. změně rozpočtu v příjmové části
Rozpočet 2009 po 2.změně rozpočtu ve výdajové části
Rozpočet 2009 po 2.změně rozpočtu – 8.třída financování

4

37 500 000 Kč
37 500 000 Kč
0 Kč

15/5 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje čerpání rozpočtu obce k období 3/ 2009
Počáteční stav ke dni 1.1.2009
příjmy obce k 31.3.2009
výdaje obce k 31.3.2009
splátka půjčky ČOV Star. Lhota

2 236 751,40
+ 17 612 028,41
- 11 902 090,02
266.400,00

Zůstatek na účtu k 31.3.2009

Kč
Kč
Kč
Kč

7.680.289,79,- Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------MAJETKOPRÁVNÍ ZÁMĚRY OBCE
ZO po projednání schvaluje tyto uvedené majetkoprávní záměry.
15/6 Směnu pozemků v k.ú. Petřkovice u Starého Jičína takto:
Josef, František, Josef a Jaroslava Petřkovští převedou na Obec Starý Jičín
• pozemek p.č. 709 – lesní pozemek o výměře 3729 m2
• část pozemku p.č. 33 označenou v GP č. 165-34/2009 jako 33/2 o výměře 28m2
Obec Starý Jičín převede na Josefa, Františka, Jaroslavu a Josefa Petřkovské
• část pozemku p.č. 829/2 u č.p. Petřkovice 54, označenou v GP č. 159-172/2007 jako
p.č. 829/13 o výměře 243 m2 a dle GP č. 165-34/2009 p.č. 829/14 o výměře 7
m2.
• pozemek p.č. 30 – zahrada o výměře 700 m2.
Jedná se o majetkoprávní vypořádání dle stavu užívání. Směna nemovitostí bude bez
finančního vyrovnání, náklady na řízení hradí obec ( majetkoprávní záměr č. P6/2009)
15/7
Odkoupení nemovitostí od fyzických osob (Jana Rucká, Olga Krutílková) tj. pozemky
v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína č.p. 4/8 o výměře 34 m2, 4/5 o výměře 18 m2, p.č. 3 o
výměře 37 m2, p.č. 1/5 o výměře 367m2 a p.č. 4/7 o výměře 2518 m2 za cenu
stanovenou dohodou, náklady řízení hradí obec (majetkoprávní záměr č. P4/2009)
15/8
Prodej pozemku p.č. 606/8 v k.ú. Starý Jičín o výměře 336 m2 a část z pozemku
p.č. 606/2 označenou v GP č. 270-35/2009 jako pozemek p.č. 606/16 o výměře 351 m2 v k.ú.
Starý Jičín společnosti Mrazík, s.r.o. Nový Jičín za cenu stanovenou dohodou + náklady řízení
(majetkoprávní záměr č. P5/2009)
15/9
Zastupitelstvo obce odkládá projednání prodej nemovitostí v k.ú. Starý Jičín budovy č.p. 83 na pozemku p.č. 344/1 (ARENDA) a pozemku p.č. 344/1 o výměře 1585 m2
RDJV STAV s.r.o. se sídlem Opava- Kateřinky do doby zaměření pozemku pod stavbou a
vyhotovení GP.
15/10
Zastupitelstvo obce Starý Jičín s e v z d á v á ve smyslu § 101 odst. 3 zák. č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č. 68/2007 Sb. a zákona č.
191/2008 Sb. (dále jen stavební zákon) předkupního práva vyplývajícího z Opatření obecné
povahy č.j. 1480/08/HSO Územního plánu obce pro Obec Starý Jičín na pozemky:
a)
b)
c)
d)

parc.č. 571 v k.ú. Palačov (vlastník pozemku František Horák),
parc.č. 323/1 a 322/2 v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína (vlastník Ing. A. Horák),
parc.č. st. 81 a 83 v k.ú. Heřmanice u Polomi (vlastník Josef Kalusek)
parc .č. 312/7 a 311/2 v k.ú. Vlčnov u Starého Jičína (vlastník Petr Žemlík)

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem příslušných smluv.
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ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

15/11 Zastupitelstvo obce Starý Jičín tímto v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, deleguje na řádnou valnou
hromadu společnosti ASOMPO, a.s. se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ
25872826, konanou dne 29.5.2009, v níž má obec majetkovou účast, pana Ing. Rudolfa Hrnčíře,
bytem Starý Jičín 31 a zmocňuje ho k tomu, aby na řádné valné hromadě jménem a v zastoupení
obce Starý Jičín jako akcionáře uplatňoval veškerá práva, aby hlasoval o všech bodech pořadu
jednání, jak jsou uvedeny v pozvánce, aby uplatňoval návrhy a protinávrhy a vykonáva na valné
hromadě bez omezení všechna práva akcionáře vyplývající ze stanov a ze zákona.
15/12 Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci projektu :
a) Nástavba a rekonstrukce tělocvičny Základní školy Starý Jičín č.p. 126
b) Stavební úpravy kuchyně a jídelny v pavilónu ,,B“ ZŠ Starý Jičín č.p.126

15/13 Zastupitelstvo obce schvaluje podat žádost o dotaci k těmto projektům do
programu ROP Moravskoslezsko do Opatření 4.1. do data 26.5.2009.
15/14 Zastupitelstvo obce schvaluje předfinancování projektů v rozsahu 20 000 000,-Kč
a zavazuje se spolufinancovat projekt ve výši 7,5% z celkových způsobilých výdajů a veškeré
nezpůsobilé výdaje projektu, a vyčlení finanční prostředky ke krytí provozních
nákladů v době udržitelnosti projektu.

Starý Jičín dne

22.4. 2009

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Leoš Zdražil
1.místostarosta

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STARÝ JIČÍN ZA ROK 2008
sestaveno dle § 17, zák.č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Předmět závěrečného účtu:
1 ) Roční hospodaření obce Starý Jičín za rok 2008
2 ) Roční hospodaření hospodářské činnosti obce Starý Jičín za rok 2008
3 ) Roční hospodaření sociálního fondu obce Starý Jičín za rok 2008
4 ) Roční hospodaření příspěv.org. - Základní škola Starý Jičín za rok 2008 vč.fondů a vedlejší hosp.č.
5 ) Roční hospodaření příspěv.org. - Mateřská škola Starý Jičín za rok 2008 vč.fondů
6 ) Finanční vypořádání za rok 2008
7 ) Výkaz o hospodaření za rok 2008 - audit
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ad 1 ) Roční hospodaření obce Starý Jičín za rok 2008
PŘÍJMY
Název

OD/PA

daň z příjmů fyzických osob…….
daň z příjmů právnických osob…
daň z přidané hodnoty
odvod za odnětí půdy ze zeměd.
popl.za likvidaci komunál.odpadu
poplatek ze psů
popl.za lázeňský nebo rekr. pobyt
popl.za užívání veř.prostranství
poplatek ze vstupného
odvod výtěžku z provozov.loterií
správní poplatky
daň z nemovitostí
neinvestiční dotace ze stát.rozp.
neinvestiční dotace od obcí
neinvestiční dotace od krajů
investiční dotace ze stát.rozp.
investiční dotace od krajů
převod hosp.výsledku HČ 2005
převody ze sociálního fondu
lesní hospodářství
1039
horní zákon
2119
provoz informačního centra
2143
příjmy z knihovnické činnosti
3314
hrad
3321
činnost místního rozhlasu
3341
zpravodaj obce Starý Jičín
3349
kulturní domy
3392
bytové hospodářství
3612
nebytové hospodářství
3613
pohřebnictví
3632
kom.sl.,technické služby,pozemky
3639
změny technologií vytápění
3713
využívání a zněškodňov.odpadů
3725
obecní policie
5311
požární ochrana
5512
vnitřní správa,přijaté pojistné
6171
úroky z běž.účtu,akcie,dividenda
6310
finanční vypořádání minulých let
6409
DPH na výstupu za rok 2007 - EČ
org.343
Příjmy za rok 2008 celkem

VÝDAJE
Název
lesní hospodářství
provoz informačního centra
místní komunikace
chodníková tělesa + parkoviště
dopravní obslužnost
odpadní vody - splátka půjčky ČOV
drobné vodní toky a nádrže
MŠ Starý Jičín
ZŠ Starý Jičín
divadelní činnost
činnosti knihovnické
kultura

OD/PA
1039
2143
2212
2219
2221
2321
2333
3111
3113
3311
3314
3319

POL
1111-1113
1121-1122
1211
1334
1337
1341
1342
1343
1344
1351
1361
1511
4111-4116
4121
4122
4211-4216
4222
4131
4134

POL

ROZPOČET
po 8. změnách v tis.Kč

5 133,93
6 347,92
8 000,00
430,00
1 000,00
65,00
1,00
1,50
5,00
80,00
80,00
1 200,00
1 286,37
87,50
23,90
3 622,25
157,40
1 277,17
2 990,00
1,00
2,00
50,00
0,50
6,00
42,00
111,00
1 536,00
168,83
11 651,08
150,00
4,00
154,00
120,00
240,00
374,65
46 400,00

ROZPOČET
po 8. změnách v tis.Kč

1 497,81
50,00
892,00
10,00
125,31
266,40
20,00
1 020,00
2 400,00
10,00
133,00
21,00
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PLNĚNÍ
v Kč
5 501 407,09 Kč
6 627 231,60 Kč
8 303 419,95 Kč
439 359,80 Kč
1 013 509,00 Kč
61 085,50 Kč
1 340,00 Kč
1 300,00 Kč
4 100,00 Kč
31 732,50 Kč
84 460,00 Kč
1 231 187,02 Kč
1 286 373,00 Kč
87 500,00 Kč
23 900,00 Kč
3 622 252,00 Kč
157 400,00 Kč
1 277 174,18 Kč
72 441,40 Kč
2 476 462,98 Kč
1 183,00 Kč
300,00 Kč
2 050,00 Kč
53 000,00 Kč
672,25 Kč
1 260,47 Kč
70 788,94 Kč
118 355,00 Kč
1 272 526,00 Kč
190 196,00 Kč
13 031 203,04 Kč
1,00 Kč
150 991,00 Kč
3 480,00 Kč
2 002,50 Kč
168 594,27 Kč
134 884,33 Kč
236 354,00 Kč
519 879,55 Kč
48 261 357,37 Kč

ČERPÁNÍ
v Kč

1 391 395,05 Kč
35 685,83 Kč
886 300,86 Kč
- Kč
125 307,00 Kč
266 400,00 Kč
- Kč
1 021 000,00 Kč
2 400 000,00 Kč
10 000,00 Kč
129 653,70 Kč
17 513,55 Kč

%
107,16
104,40
103,79
102,18
101,35
93,98
134,00
86,67
82,00
39,67
105,58
102,60
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
82,82
118,30
102,50
106,00
134,45
21,01
168,55
106,63
82,85
112,66
111,85
100,66
87,00
109,48
112,40
98,48
138,76
104,01

%
92,90
71,37
99,36
0,00
100,00
100,00
0,00
100,10
100,00
100,00
97,48
83,40

hrad
3321
kašna na náměstí
3322
kaple v majetku obce
3326
místní rozhlas
3341
zpravodaj obce Starý Jičín
3349
kulturní domy
3392
komise pro obč.obřady
3399
sportovní zařízení v majetku obce
3412
příspěvky sport. klubům
3419
využití volného času,dětské prvky
3421
sociální fond,příspěvky organizacím
3429
zdravotnictví
3511
bytové hospodářství
3612
nebytové hospodářství
3613
veřejné osvětlení v obcích
3631
pohřebnictví
3632
územní plánování
3635
kom. Služby, pozemky,daň z přev.nem.
3639
technické služby org.1
3639
sběr a svoz komunálního odpadu
3722
ostatní náklady s odpady - skládky
3729
péče o vzhled obcí a veř. zeleň
3745
obecní policie
5311
požární ochrana v obcích
5512
JSDH Starý Jičín org. 3
5512
zastupitelstvo obce + osadní výbory
6112
volby do Zastupitelstva kraje
6115
vnitřní správa
6171
úroky z úvěru v ČS a.s.
6310
pojištění obecního majetku
6320
převody na sociální fond
6330
platba daně za obec
6399
finanční vypořádání rok za 2004
6402
ostatní činnosti - DPH investic
6409
Zástava Miltonu - zaplacení daní
org.4
DPH na vstupu za rok 2008 - EČ
org.343
rekonstrukce MŠ St.Lhota orj. 10
3111
ZŠ - rekonstrukce budovy, orj.24
3113
oprava komunikací Staroj. Lhota orj.25
2212
prodloužení inž.sítí St. Lhota orj.27
3635
TZ budovy hasič.zbrojn. St.Lhota orj.28
5512
TZ budovy SHD Palačov orj. 29
5512
oprava kaple Jičina orj. 32
3412
TZ budovy "Větřák" Janovice orj.34
3613
TZ výletiště Petřkovice orj.41
3319
TZ výletiště Starojická Lhota orj.42
3319
rozšíření VO na hřbitově Palačov orj.43
3631
ČOV Jičina, orj.44
2321
oprava mostku Jičina orj.47
2219
PD na inž.sítě k 50RDVlčnov orj.51
3635
územní plán obce St.Jičín,orj.60
3635
sanace zdi "F" hradu Starý Jičín orj.61
3321
rozšíření vodovodu Petřkov. orj. 65
2310
Rekonstrukce Jednoty+vybavení orj. 66
6171
rozšíření VO Petřkovice - Novák orj.67
3631
kanal.St,J.s nap.na N.J.,orj.84
2321
Výdaje za rok 2008 celkem

42,00
25 440,79 Kč
7,50
2 684,33 Kč
2,00
1 602,07 Kč
17,00
11 275,10 Kč
31,00
32 901,50 Kč
306,00
246 870,53 Kč
62,00
49 468,85 Kč
98,00
88 080,20 Kč
126,33
89 391,50 Kč
20,00
13 270,00 Kč
180,00
145 932,40 Kč
315,00
287 831,55 Kč
28,00
10 943,41 Kč
402,00
402 236,32 Kč
632,00
611 667,46 Kč
172,00
172 218,87 Kč
63,00
49 939,00 Kč
1 154,00
1 181 992,97 Kč
2 361,96
2 198 048,60 Kč
1 335,00
1 322 632,22 Kč
1,00
- Kč
540,00
524 251,40 Kč
95,00
63 826,42 Kč
275,00
238 904,51 Kč
268,90
216 082,22 Kč
1 205,00
1 189 253,03 Kč
240,00
255 788,57 Kč
3 685,00
3 291 816,67 Kč
25,00
20 550,10 Kč
172,00
192 833,00 Kč
72 441,40 Kč
847,92
847 920,00 Kč
44,42
44 424,98 Kč
875,00
1 152 164,39 Kč
1 147,00
1 146 084,00 Kč
315,00
310 456,26 Kč
2 792,60
3 058 075,80 Kč
35,00
35 000,00 Kč
180,00
171 360,00 Kč
600,00
599 216,43 Kč
150,00
139 232,68 Kč
100,00
103 092,08 Kč
70,00
69 949,00 Kč
500,00
499 926,00 Kč
80,00
92 355,50 Kč
80,00
68 746,06 Kč
20,00
15 470,00 Kč
5,00
2 520,00 Kč
150,00
142 894,00 Kč
8 305,37
8 948 443,11 Kč
480,00
476 013,20 Kč
602,83
503 548,00 Kč
1 742,57
1 647 646,10 Kč
13 400,00 13 454 551,60 Kč
50,00
48 808,80 Kč
520,08
499 649,00 Kč
53 400,00
53 370 977,97 Kč

60,57
35,79
80,10
66,32
106,13
80,68
79,79
89,88
70,76
66,35
81,07
91,38
39,08
100,06
96,78
100,13
79,27
102,43
93,06
99,07
0,00
97,08
67,19
86,87
80,36
98,69
106,58
89,33
82,20
112,11
100,00
100,01
131,68
99,92
98,56
109,51
100,00
95,20
99,87
92,82
103,09
99,93
99,99
115,44
85,93
77,35
50,40
95,26
107,74
99,17
83,53
94,55
100,41
97,62
96,07
99,95

8 - třída financování
Název
krátkodobé přijaté půjčky

OD/PA

POL
8113

8

ROZPOČET
po 8. změnách v
tis.Kč

2 200,00

ČERPÁNÍ
v Kč
2 200 000,00 Kč

%
100,00

uhrazené krátkodobé půjčky
zapojení PS do rozpočtu
uhrazené dlouhodobé půjčky ČS
8 - třída financování za rok 2008 celkem

8114
8115
8124

-

2 200,00
7 850,00
850,00
7 000,00

- 2 200 000,00 Kč 100,00
5 959 620,60 Kč 75,92
- 850 000,00 Kč 100,00
5 109 620,60 Kč 72,99

Celková kalkulace hospodaření obce za rok 2008
počáteční stav k 1.1.2008

v tom

ZBÚ Obce
ZBÚ SF

8 193 979,00 Kč

4 720,63 Kč

příjmy za rok 2008 celkem
výdaje za rok 2008 celkem
8-třída za rok 2008 celkem

8 198 699,63 Kč
48 261 357,37 Kč
- 53 370 977,97 Kč
- 850 000,00 Kč

ZBÚ Obce 2 236 751,40 Kč
ZBÚ SF
2 327,63 Kč
konečný zůstatek k 31.12.2008 byl převeden jako počáteční stav k 1.1.2009
konečný zůstatek k 31.12.2008

v tom

2 239 079,03 Kč

Výhled zadluženosti obce Starý Jičín - splátky půjček a úvěrů
1 ) účet 951 20 k 31.12.2008 doplatek úvěru poskytnutý od ČS a.s Nový Jičín ve výši 850 tis. Kč. Účet vykazuje zůstatek 0,-

3 ) Účet 379 10 splátky daně finančnímu úřadu - na výstavbě ČOV Starojická Lhota ve výši 532,8 tis.Kč
rok
výše v tis.

splátkový kalendář:

v tis. Kč

r. 2009

266,4

ad 2 ) Roční hospodaření hospodářské činnosti obce za rok 2008
Výnosy
Název

SU

tržby z prodeje vody obcím,občan.
601
tržby ostatní
601
stočné
601
úroky z běžného účtu
644
ostatní výnosy
649
Výnosy za rok 2008 celkem

AU
10 20
14 21
25

Rozpočtový plán
v tis.Kč

2 500,00
180,00
5,00
100,00
2 785,00

PLNĚNÍ
v Kč

%

2 696 976,37 Kč
280,72 Kč
333 359,47 Kč
4 120,26 Kč
150 093,00 Kč
3 184 829,82 Kč

107,88

ČERPÁNÍ
v Kč

%

86 770,84 Kč
375 489,12 Kč
87 555,11 Kč
126 627,73 Kč
922,00 Kč
916,00 Kč
235 454,34 Kč
8 088,00 Kč
3 325,00 Kč
651,00 Kč
657 630,00 Kč
31 000,00 Kč
6 000,00 Kč
790 527,00 Kč
- Kč
2 398 956,14 Kč

85,91
101,48
109,44
55,06
30,73
45,80
123,92
62,22
66,50
65,10
93,95

185,20
82,41
150,09
114,36

Náklady
Název

SU

AU

spotřeba materiálu na PB,PV,ČOV
501
10
náklady na energii na PB,PV,ČOV
502
10
PHM,vodné Heřmanice
503
10
opravy a udržování na PB,PV,ČOV
511
10
cestovné na PB,PV,ČOV
512
10
školení a semináře
513
10
ostatní služby na PB,PV,ČOV
518
10
521
10
mzdové náklady na PB,PV,ČOV
silniční daň
531
daň z nemovitostí
532
538
daň za odebrané množství vody
ostatní pokuty a penále
542
mylná platba
549
odpisy dlouhodobého majetku
551
daň z příjmů
591
Náklady za rok 2008 celkem před zdaněním

25
25
25
25
25
25
25
25

Celková kalkulace hospodářské činnosti obce za rok 2008
výnosy za rok 2008 celkem
náklady za rok 2008 celkem
hospodářský výsledek - ZISK
pohledávky za rok 2008

9

Rozpočtový plán
v tis.Kč

101,00
370,00
80,00
230,00
3,00
2,00
190,00
13,00
5,00
1,00
700,00
700,00
200,00
2 595,00

3 184 829,82 Kč
- 2 398 956,14 Kč
785 873,68 Kč
- 294 484,50 Kč

112,93
0,00
92,45

zálohy na elektrickou energii
DPH
závazky za rok 2008

696 781,00

konečný zůstatek na účtu k 31.12.2008

286 739,49 Kč
563 847,75 Kč
17 551,00 Kč
786 048,44 Kč

konečný zůstatek k 31.12.2008 byl převeden jako počáteční stav k 1.1.2009
Použití hospodářského výsledku a odpisů z hospodářské činnosti za rok 2008 ve výši 1.576.400,68 Kč bylo schváleno Zastupitelstvem obce č.13 dne 25.2.2009 na opravu a rozšíření ČOV Vlčnov ve výši 400.000,- Kč, spoluúčast na kanalizaci Starý Jičín Jičina ve výši 196.400,-, výstavbu inženýrských sítí k 48 RD " Vsetínek" ve výši 300.000,- , údržba budov a majetku obce ve výši
500.000,- Kč , rozšíření veřejného rozhlasu - napojení na složky IZS ve výši 180.000,- Kč.

ad 3 ) Roční hospodaření sociálního fondu obce za rok 2008
Příjmy
Název

OD/PA

2% z mezd pracovníků
Příjmy za rok 2008 celkem

POL
4134

ROZPOČET
v tis.Kč
-

PLNĚNÍ
v Kč
72 441,40 Kč
72 441,40 Kč

-

%
-

Výdaje
Název

ROZPOČET
v tis.Kč

ČERPÁNÍ
v Kč

OD/PA

POL

zájezdy,vstupenky, stravenky,ostat.

3429

5134-5169

73,42

73 113,00 Kč 91,25

poplatky ČS a.s.,

3429

5163

1,33

1 721,40 Kč 53,02

Výdaje za rok 2008 celkem

74,75

Celková kalkulace sociálního fondu obce za rok 2008
počáteční stav k 1.1.2008
příjmy za rok 2008 celkem
výdaje za rok 2008 celkem
konečný zůstatek na účtu k 31.12.2008
konečný zůstatek k 31.12.2008 byl převeden jako počáteční stav k 1.1.2009

74 834,40 Kč

-

%

90,47

4 720,63 Kč
72 441,40 Kč
74 834,40 Kč
2 327,63 Kč

ad 4 ) Roční hospodaření PO - Základní školy Starý Jičín za rok 2008
Výnosy - vedlejší činnost
Název

SU

AU
00-28

Rozpočtový plán
nebyl kontován

tržby z prodeje služ. - stravné cizí stráv.
602
10
tržby z prodeje služ. - nájem tělocvičny
602
20
tržby z prodeje služ. - nájem střechy
602
20
Výnosy vedlejší činnosti za rok 2008 celkem

PLNĚNÍ
v Kč

%

200 241,00 Kč

Náklady - vedlejší činnost
Název

SU

AU
00-28

spotřeba materiálu
501
14 - 19
spotřeba energie
502
15 - 20
opravy a udržování
511
15 - 18
ostatní služby
518
15 - 18
Hrubé mzdy + dohody o prov.práce
521
15
zákonné soc. a zdrav. pojištění
524
15 -16
ostatní sociální pojištění
525
15 -16
odvod 2% do FKSP
527
15
Náklady vedlejší činnosti za rok 2008 celkem

10

Rozpočtový plán
nebyl kontován

ČERPÁNÍ
v Kč

66 096,78 Kč
46 805,00 Kč
530,00 Kč
1 491,00 Kč
39 067,00 Kč
11 570,00 Kč
136,15 Kč
662,00 Kč
166 357,93 Kč

%

Výnosy - hlavní činnost
Název
tržby z prodeje služeb - stravné
úroky z běžného účtu u ČS a.s.
zúčtování fondů
ostatní výnosy ( příjmy za poš.učebnice atd..)

dotace od zřizovatele - obce
dotace od KÚ - neinvestiční náklady

AU
29-99

SU
602
644
648
649
691
691

30
30 - 40
30 - 42
30
76

Výnosy hlavní činnosti za rok 2008 celkem

Rozpočtový plán
v tis.Kč

PLNĚNÍ
v Kč

%

850,00
15,00
285,00
2 400,00
9 769,00

920 162,00 Kč
30 711,48 Kč
267 490,50 Kč
198 232,58 Kč
2 400 000,00 Kč
9 769 000,00 Kč

108,25
204,74

13 319,00

13 585 596,56 Kč

102,00

ČERPÁNÍ
v Kč

%

1 475,00
1 050,00
450,00
20,00
5,00
460,00
9 769,00
40,00
50,00

1 648 128,89 Kč
1 176 485,48 Kč
150 385,36 Kč
34 951,00 Kč
2 346,51 Kč
505 996,75 Kč
7 152 998,00 Kč
2 440 256,00 Kč
29 525,12 Kč
136 558,00 Kč
183 083,55 Kč
124 814,00 Kč

111,74
112,05
33,42
174,76
46,93
110,00
73,22

13 319,00

13 585 528,66 Kč

102,00

69,56
100,00
100,00

Náklady - hlavní činnost
Název
spotřeba materiálu
spotřeba energie
opravy a udržování
cestovní příkazy
školení a semináře
ostatní služby
Hrubé mzdy + dohody o prov.práce
zákonné soc. a zdrav. pojištění
zákonné pojištění za zaměstnance
odvod 2% do FKSP
ostatní náklady
odpisy DHM a DNM

SU

AU
29-99

501
502
511
512
513
518
521
524
525
527
549
551

30 - 60
30 - 34
30 - 31
30 - 32
30
30 - 63
30 - 40
30 - 39
30
30 - 34
30 - 60
30

Náklady hlavní činnosti za rok 2008 celkem

Rozpočtový plán
v tis.Kč

457,71
249,63

ZŠ Starý Jičín v roce 2008 zahájila spolupráci se ZŠ z Polska zúčastnila projektu "Krajina kulturní", který je prostřednictvím Euroregionu Silesia spolufinancován
Evropskou unií. Celková výše dotace bude Základní škole přeposlána v roce 2009 ve výši 230.000,- Kč

Finanční vypořádání dotací Základní škole Starý Jičín se státním rozpočtem za rok 2008, prostřednictvím
Moravskoslezského kraje dne 16.12.2008. - konečná výše přidělených prostředků
ukazatel

účelový
znak

NEINVESTIČNÍ DOTACE CELKEM

poskytnuto k
31.12.2008

vráceno v průběhu roku
zpět

9 769 000

použito k
31.12.2008

vratka
dotace při
FV

9 769 000,00

-

v tom:

Přímé náklady na vzdělání

33 353

9 713 000

0,00

9 713 000,00

-

6 787 000
156 000

0,00
0,00

6 787 000,00
156 000,00

-

rozděleno na:

platy

OPPP
Zvýšení nenárokových složek platů pedag.
DOTACE CELKEM

33 005

-

56 000

56 000,00

-

9 769 000

9 769 000,00

-

Celková kalkulace PO - Základní školy za rok 2008
výnosy hlavní činnosti za rok 2008 celkem
náklady hlavní činnosti za rok 2008 celkem
hospodářský výsledek hlavní činnosti - ZISK
výnosy vedlejší hospodářské činnosti za rok 2008 celkem
náklady vedlejší hospodářské činnosti za rok 2008 celkem
hospodářský výsledek vedlejší hospodářské činnosti - ZISK

konečný zůstatek na účtech 241( 1.122.510,95 ) a 243 (51.762,36 ) k
31.12.2008
konečný zůstatek k 31.12.2008 byl převeden jako počáteční stav k 1.1.2009

11

13 585 596,56 Kč
- 13 585 528,66 Kč
67,90 Kč
200 241,00 Kč
- 166 357,93 Kč
33 883,07 Kč

1 174 273,31 Kč

ad 5 ) Roční hospodaření PO - Mateřské školy Starý Jičín za rok 2008
Výnosy
Název

SU

tržby z prodeje služ.-školné,stravné
úroky z běžného účtu u ČS a.s.
zúčtování fondů
jiné ostatní výnosy

602
644
648
649
691
provoz. dotace od zřizovatele - obce
691
provoz. dotace od zřizovatele - KÚ
Výnosy za rok 2008 celkem

AU
29-99

Rozpočtový plán
v tis.Kč

30 - 75
60
30
71
30 - 60
76

PLNĚNÍ
v Kč

148,00
2,00
1 020,00
3 000,00
4 170,00

%

400 568,00 Kč
4 420,21 Kč
5 181,00 Kč
10 969,00 Kč
1 020 000,00 Kč
3 000 000,00 Kč
4 441 138,21 Kč

270,65
221,01

ČERPÁNÍ
v Kč

%

804 580,33 Kč
258 321,48 Kč
41 553,00 Kč
1 042,00 Kč
229 673,76 Kč
2 214 269,00 Kč
776 091,00 Kč

129,77
92,26
27,70
52,10
229,67
73,81

42 797,00 Kč

100,00

20 456,00 Kč

85,23

21 680,00 Kč
4 410 463,57 Kč

95,97
105,77

100,00
100,00
106,50

Náklady
SU

AU
29-99

spotřeba materiálu
spotřeba energie
opravy a udržování
cestovné
ostatní služby
Hrubé mzdy
zákonné soc. a zdrav. pojištění

501
502
511
512
518
521
524

30 - 56
30 - 73
30 - 31
30
30 - 63
76
76

zákonné pojištění za zaměstnance

527

76

ostatní náklady

549

60

Název

odpisy DHM a DNM
551
Náklady za rok 2008 celkem

Rozpočtový plán
v tis.Kč

620,00
280,00
150,00
2,00
100,00
3 000,00

-

30 - 70

18,00
4 170,00

Finanční vypořádání dotací Mateřské škole Starý Jičín se státním rozpočtem za rok 2008,
prostřednictvím Moravskoslezského kraje dne 16.12.2008. - konečná výše přidělených prostředků
ukazatel

účelový
znak

NEINVESTIČNÍ DOTACE CELKEM

poskytnuto k
31.12.2008

použito k
31.12.2008

vráceno v průběhu roku
zpět

3 000 000,00

3 000 000

vratka
dotace při
FV
-

v tom:

Přímé náklady na vzdělání

33353

2 981 000

0,00

2 981 000,00

2 126 000

0,00
0,00

2 126 000,00
32 000,00

-

rozděleno na:

platy
OPPP
Zvýšení nenárokových složek platů
pedag.
DOTACE CELKEM

32 000
33 005

19 000

19 000,00
3 000 000

3 000 000

Celková kalkulace PO - Mateřské školy za rok 2008
výnosy za rok 2008 celkem
náklady za rok 2008 celkem
hospodářský výsledek - ZISK

-

konečný zůstatek na účtech 241 ( 348.785,58) a 243 (2.677,90) k 31.12.2008
konečný zůstatek k 31.12.2008 byl převeden jako počáteční stav k 1.1.2009

4 441 138,21 Kč
4 410 463,57 Kč
30 674,64 Kč

351 463,48 Kč

ad 6 ) Finanční vypořádání za rok 2008
bylo provedeno
1 ) Státní závěrečný účet za rok 2008 prostřednictvím Moravskoslezkého kraje dne 29.1.2009
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-

-

ukazatel

účelový
znak

NEINVESTIČNÍ DOTACE CELKEM

v tom:
Rozšíření vodovodu Petřkovice
Výdaje spojené s činností SDH

329
14004

DOTACE CELKEM

poskytnuto k
31.12.2008

použito k
31.12.2008

vráceno v průběhu roku
zpět

vratka
dotace při
FV

181 300

0,00

181 300,00

0,00

157 400
23 900

0,00
0,00

157 400,00
23 900,00

0,00
0,00

181 300,00

-

181 300

362 600,00

2) Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2008 prostřednictvím MSK dne 29.1.2009
ukazatel

účelový
znak

NEINVESTIČNÍ DOTACE CELKEM

poskytnuto k
31.12.2008

použito k
31.12.2008

vráceno v průběhu
roku zpět

vratka
dotace při
FV

282 000

0,00

297 788,57

-15788,57

42 000
240 000

0,00
0,00

42 000,00
255 788,57

-15788,57

297 788,57

-15788,57

v tom:

Veřejné informační služby knihoven
Volby do Senátu a zastupitelstev krajů

34 053
98 193

DOTACE CELKEM

282 000

-

3 ) Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2008
ukazatel

účelový
znak

INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM

poskytnuto k
31.12.2008

použito k
31.12.2008

vráceno v průběhu
roku zpět

vratka
dotace
při FV

12 695 000,00

12 695 000

v tom:

Dotace poskytnuté Mze ČR

10 000 000

0,00

10 000 000,00

708 000
100 000

0,00
0,00

708 000,00
100 000,00

2 695 000

0,00

2 695 000,00

2 695 000

0,00

2 695 000,00

419 252

0,00

419 252,00

300 000

0,00

300 000,00

300 000

0,00

300 000,00

119 252

0,00

119 252,00

119 252

0,00

119 252,00

-

rozděleno na:

Rozšíření vodovodu Petřkovice
Kanalizace Starý Jičín - Jičina

29783
29784

Dotace poskytnuté MF ČR
rozděleno na:

Rekonstrukce MŠ Starojická Lhota

98858

NEINVESTIČNÍ DOTACE CELKEM
v tom:

Dotace poskytnuté MK ČR
rozděleno na:

Statické zajištění zdi "F" hradu

34055

Dotace poskytnuté SZIF ČR
rozděleno na:

Lesní technika ( EU + SR )

89511

-

DOTACE CELKEM

13 114 252,00

13 114 252

-

4 ) Finanční vypořádání dotací poskytnutých ÚSC, prostřednictvím Úřadu práce v Novém Jičíně
ukazatel

účelový
znak

poskytnuto k
31.12.2008

dotace na veřejně-prospěšné práce u TS
dotace na veřejně-prospěšné práce u TS
DOTACE CELKEM

13229
13234

39 120
37 842
76 962

Přijaté dotace v roce 2008
CELKEM

13 654 514

použito k
31.12.2008

vráceno v průběhu roku
zpět

0,00
0,00
0,00
0,00

39 120,00
37 842,00
76 962,00
13 670 302,57

vratka
dotace při
FV
-

0,00
-15788,57

5 ) Finanční vypořádání dotací poskytnutých Obcí Starý Jičín ostatním subjektům
ukazatel
Okrsek Starý Jičín
SDH Jičina

účelový
znak

poskytnuto k
31.12.2008

5 000
7 500
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vráceno v průběhu roku
zpět

0,00
0,00

použito k
31.12.2008

5 000,00
7 500,00

vratka
dotace při
FV
-

SDH Petřkovice
SDH Vlčnov
SDH Janovice
SDH Palačov
Sokol SJ, oddíl volejbalu
Sportovní klub Janovice
Sportovní klub Starojická Lhota
TJ SJ, oddíl kopané
Tenisté Starý Jičín
Dechová hudba Starojičané
Klub důchodců Starojicko
Divadelní soubor Starojičan
Myslivecké sdružení Loučka
Myslivecké sdružení Starojická Lhota
Myslivecké sdružení Janovice
Turisté Starojická Lhota
Sdružení zahrádkářů Starojicka
Český svaz včelařů ZO Janovice
Svaz tělesně postižených Nový Jičín
Klub stomiků Nový Jičín
Místní akční skupina Kelečsko-Lešensko
Hranická rozvojová agentura
Středisko rané péče SPRP Ostrava
DOTACE POSKYTNUTÁ OBCÍ CELKEM

10 000
18 000
20 000
8 000
10 000
11 500
4 000
70 000
18 000
15 000
8 000
10 000
12 000
4 000
13 000
5 000
7 500
10 200
1 800
1 500
24 570
3 000
2 000
299 570

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10 000,00
18 000,00
20 000,00
8 000,00
10 000,00
11 500,00
4 000,00
70 000,00
18 000,00
15 000,00
8 000,00
10 000,00
12 000,00
4 000,00
13 000,00
5 000,00
7 500,00
10 200,00
1 800,00
1 500,00
24 570,00
3 000,00
2 000,00
299 570,00

-

0,00

ad 7 ) Přezkoumání hospodaření obce Starý Jičín za rok 2008
bylo provedeno dne 30.4.2009. Přezkoumání hospodaření obce provedla kontrolní skupina Odboru kontroly
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Přezkoumání hospodaření obce Starý Jičín za rok 2008 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č.
420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve
znění pozdějších předpisů a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření obce
vykonané dne 4.8.2008.
Závěr kontrolní skupiny Krajského úřadu Moravskoslezského kraje:
C.1 Při přezkoumání hospodaření obce podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., byly dle § 10 odst.3 písm.c)

zjištěny nedostatky, spočívající:
1. v porušení rozpočtové kázně,
2. v neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, nebo při přezkoumání za
předcházející roky,
C.2 Identifikace rizik vyplývající ze zjištění uvedených ve zprávě
Při přezkoumání hospodaření za rok 2008 NEBYLA zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad
na hospodaření územního celku v budoucnosti.
C.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku
* Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku činil 24,30 %
* Podíl závazků na rozpočtu územního celku činil 1,00 %
* Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku činil 2,60%
Starý Jičín, dne 20.5.2009
za správnost vyhotovení: Petra Saganová
hlavní účetní, správce rozpočtu

Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA OBCE
Všem občanům, kteří se v období červen až srpen 2009 dožijí významného životního jubilea,
přejeme pevné zdraví, mnoho radostí do života a hodně pohody.
Za Obec Starý Jičín Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta obce

ČERVEN
Josef JANÝŠKA

ČERVENEC
Anna VAVŘÍKOVÁ
Ladislav POSPĚCH
Marta ŠTĚPÁNOVÁ

SRPEN
Václavka VÁHALOVÁ
Zdenka KRATOCHVÍLOVÁ
Václav PATER
Antonín PETŘKOVSKÝ
Mária BOBEKOVÁ

Vítání občánků
V sobotu 16.5.2009 se v obřadní síni Obecního úřadu ve Starém Jičíně uskutečnilo vítání
občánků do svazku naší obce. Zúčastnilo se pouze 7 dětí s jejich rodiči a prarodiči.

Přivítané děti:
Šimon PAVLICA
Ondřej SLAVÍK
Eliška ŠTECOVÁ
Vendula PAVLÍKOVÁ

David MAN
Elen JANÍČKOVÁ
Roman MŘIHLAD

Rodiče, kteří se nemohli dostavit na vítání
občánků v sobotu 16.5.2009, se mohou
tohoto slavnostního aktu zúčastnit při dalším
vítání, které se uskuteční na podzim. Je třeba
však na matrice obecního úřadu sdělit Vaši
žádost. Také jsou srdečně zváni nejen rodiče
dětí, ale i příbuzní a známí.
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Fotografie
Rodiče, kteří mají zájem o společnou fotografii z vítání občánků, si ji mohou vyzvednout na matrice
obecního úřadu.
A.H.

První oddílová výprava
V sobotu 25. 4. 2009 vyjel nově vzniklý
skautský oddíl Heřmánci na svou první
výpravu. Cílem byla mohyla Ivančena pod
Lysou horou, kde se každoročně na svátek sv.
Jiří setkávají skauti a skautky ze všech koutů
České republiky, ale i ze Slovenska a Polska.
Zde vynesením a položením svého kamene na
mohylu skauti z Heřmanic a Dubu poprvé
uctili památku padlých skautů za 2. světové
války. Náročnou cestou je provázely hry,
zpěv a krásné slunné počasí. Po této první
výpravě plné zážitků, nových zkušeností také
drobného překonávání se, se všichni těší na
další zážitky ze skautování.
Kelnar Břetislav - Grizzly

Poděkování
Děkujeme panu Petru Raškovi z Palačova, který ke dni 11.3.2009 na Transfuzním oddělení
Nemocnice Nový Jičín daroval 100 x bezpříspěvkově krev.
Za Obec Starý Jičín
Ing. Rudolf Hrnčíř
starosta obce

Oslava Dne matek
Osadní výbor Petřkovice děkuje Mateřské škole Petřkovice za hezky strávené sobotní odpoledne
při příležitosti oslav Dne matek, provázené krásným vystoupením dětí. Dále děkuje za finanční
podporu všem sponzorům, rodičům a za finanční příspěvek Obci Starý Jičín.
Za Osadní výbor Petřkovice
František Bezděk - předseda

Opravy dopravního značení na místních a účelových komunikacích v obci Starý Jičín
V návaznosti na přibývajících připomínky ze strany občanů, hlášení a podnětů ze strany Policie
ČR na nevyhovující dopravní značení ve všech částech obce, byla v minulých dnech ze strany
obecního úřadu provedena jejich kontrola s tímto výsledkem. Celkem bylo v obci Starý Jičín
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zjištěno a evidováno 86 ks dopravních značek, z toho bude nutno repasovat, provést kompletní
výměnu, nebo jiným způsobem opravit 52 značek, které jsou nečitelné, rezavé nebo jinak poškozené
stářím.
Z těchto důvodů rozhodla rada obce o provedení nápravy v uvedené věci tak, že v letních
měsících, tj. červenec a srpen 2009 budou postupně v jednotlivých částech obce prováděny jejich
údržby. Oprava bude provedena přijatými brigádníky a chtěl bych zde požádat občany o poskytnutí
krátkodobé technické pomoci, např. možnost napojení na elektrickou zásuvku, poskytnutí zpevněné
plochy atd. Při této činnosti budou prováděny výkopy pro betonáže patek, jejich usazení, broušení a
nátěr tyčí, případně jejich výměny, výměny objímek a zarezlých šroubů, popř. nátěry dopravního
značení přímo na místě.
Za případnou pomoc dopředu děkuji.
JSOP

Prázdniny – bezpečně a ve zdraví
Prázdniny … a s nimi spousta zaslouženého volného času pro děti. A aby děti tento
svůj volný čas využily bezpečně a ve zdraví, je hlavně na rodičích, aby svým
ratolestem připomněli pravidla, jak se mají chovat nejen v přírodě, ale i doma a to
hlavně v případě, že se pohybují bez přítomnosti dospělých osob.
Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazeném tábořišti:
- oheň rozdělávat nejlépe vždy za přítomnosti dospělé osoby,
- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo extrémního sucha,
- nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že je oheň rozdělán
v místě, kde není žádný vodní zdroj,
- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti ohně (nebezpečí
vznícení šatstva),
- do ohně nikdy neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby od sprejů
apod.),
- oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho samovolné
rozhoření.
Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněž na svých prázdninových toulkách přírodou
často dostanou do blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných štol, ve městech pak na
ně čekají lákadla ve formě lešení, komínů, kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí pádu, závalu,
ztráty orientace nebo zaklínění v úzkých prostorách. V nejhorších případech může dojít i k
nečekanému zaplavení prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů. Rovněž před hrátkami
v takovýchto místech by měli rodiče své děti důrazně varovat.
Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních koupalištích. Skákání do vody,
kdy neznáme její hloubku a přeceňování plaveckých schopností je pravidelnou příčinou
prázdninových tragédií.
Rodiče, nezapomínejte, že nejenom v přírodě čekají na vaše děti různé nástrahy. Neponechávejte
zbytečně v dosahu dětí zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické
přípravky. Upozorněte děti na bezpečné chování i u vás doma. Plynové a elektrické sporáky a jiné
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elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a k pokusům a experimentům! Připomeňte dětem, že
při odchodu z domu nesmí zapomenout klíče a dále překontrolovat všechny spotřebiče (sporák,
světla, žehlička, varná konvice apod.), ověřit si, zda jsou zavřená okna, a že jsou uzavřeny všechny
vodovodní kohoutky.
Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách, kdy mají nadbytek volného
času, není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko předvídatelné situace. Ale pokud se jako rodiče
pokusíme alespoň trochu děti na výše uvedená nebezpečí připravit a varovat je před nimi, můžeme
očekávat, že letošní léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí.
nprap. Dagmar Benešová
vrchní inspektorka - výchova obyvatelstva
HZS Moravskoslezského kraje

OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
NA NOVOJIČÍNSKU
Posláním občanského poradenství je pomáhat lidem při řešení tíživých životních situací.
Cílem je
- umožnit lidem řešit svou nepříznivou životní situaci prostřednictvím bezplatných,
nestranných, nezávislých a diskrétních informací, rad a případné další pomoci
- podporovat uživatele služby v tom, aby znali svá práva a povinnosti, uměli účinně vyjádřit
své potřeby a znali dostupné služby potřebné k řešení jejich situace
Občanská poradna poskytuje poradenství v těchto oblastech:
-

sociální dávky a sociální pomoc
pracovněprávní vztahy a zaměstnanost
bydlení
rodina a mezilidské vztahy
majetkoprávní vztahy, právní úkony, náhrada škody a ochrana spotřebitele
finanční a rozpočtová problematika (vyjma daňového poradenství)
a další…
Více informací:
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.,
Detašované pracoviště Nový Jičín
Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín,
tel.: 556 709 403, 777 735 555
www.czp-msk.cz, e-mail: czp.novyjicin@centrum.cz
Návštěvní hodiny:
ST
ČT

9:00 – 12:00
9:00 – 12:00

13:00 – 17:00
13:00 – 16:00 (pro objednané)
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Cena připojení pro rok

2009 zůstává stejná 357 Kč

s DPH měsíčně!

V případě požadavku na připojení, nahlášení poruchy, ale i v případě potřeby servisu
PC, tiskárny apod. nás můžete kontaktovat na telefonu:
CENTRÁLNÍ ČÍSLO SERVISNÍHO ODDĚLENÍ DYTRON s.r.o.:

5555-3-1100

Připomínám, že telefonicky nás můžete kontaktovat v provozní době, tzn. od Pondělí
do Pátku cca 8:00 – 16:00. Více o možnostech připojení na adrese
www.starojicky.net.
Noví uživatelé sítě Starojicky.net jsou připojováni technologií 5GHz za cenu cca 2 700
Kč s DPH. Rychlost se zvýšila až na 2Mb/sec.
Změny fakturace a úhrady dle informací v rozeslaných dopisech či na adrese
www.starojicky.net. V případě neuhrazení faktury bude daný uživatel odpojen.
Obnovení připojení bude možné až po uhrazení dlužné částky a poplatku za
„Znovupřipojení z důvodu neplacení“ ve výši 400 Kč s DPH. Aktuální seznam dlužníků
bude od ledna 2009 vyvěšen na adrese www.starojicky.net.
AKCE PRO UŽIVATELE SÍTĚ STAROJICKY.NET
MS Office Home and Student 2007 Czech CD za 1 380 Kč s DPH
Obsahuje Word, Excel, PowerPoint a aplikaci OneNote. Sada Office pro
studenty a domácnosti 2007 je určena pouze pro nekomerční využití v
domácnostech, možnost instalace až na třech počítačích.

Ordinace MUDr. Havlíkové na Starém Jičíně
ODBĚRY

ORDINACE

Po 7:00 - 7:30
Út
St 7:00 – 7:30
Čt
Pá 7:00 – 7:30

7:30 – 11:30
13:00 – 16:30
7:30 – 11:30
13:00 – 15:00
7:30 – 8:30 - jen akutní stavy a pozvaní

Dovolená je plánována od 10.8. do 23.8.2009.
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Parkování vozidel
Před třiceti lety by se zdálo, že s tím nikdy nebude problém, před desíti lety byl téměř
vyrovnaný stav a dnes? Závažný problém narušující i tak křehkou záležitost jako jsou sousedské
vztahy.
A o čem vlastně píšeme?
O parkování (odstavení) vozidel na místních, účelových
komunikacích, veřejném prostranství, či jakékoliv jiné možné ploše, kde se jen dá odstavit to
plechové přibližovalo.
Téměř každý vlastník motorového vozidla má představu, že může odstavit vozidlo kdykoliv a
bez omezení na pozemku „obecním“ či „státním“, kde stání vozidel není upraveno dopravní
značkou. Situace je ovšem taková, že komunikace budované před lety už zřídka kde vyhovují
obousměrnému provozu a na odstavení vozidel při okraji cesty už nezbývá místo.
A pak se stává ( a stále častěji je to střetem sousedů bližších i vzdálenějších), že komunikace je
ucpaná stojícími auty a další občan má velmi omezen či zcela zastaven prostor pro průjezd.
Nemluvě o riziku, že se k potřebným nedostane sanitka ani hasiči a údržba takových komunikací
nebo prostranství je obtížná.
Fenoménem doby se stalo parkovat pod okny souseda, který zrovna místečko má, protože své
vozidlo zaparkoval správně - do své garáže. Jistě, jednou nebo párkrát to není pro nikoho problém,
ale když se z toho stane zvyk, pěkně to otráví i jindy mírné povahy, obzvlášť když se po dešti podaří
trochu pocuchat sousedem pečlivě udržovaný trávník, z auta vypadne několik odpadků a motor
nafťáku začne po ránu „tůrovat“ jiným do oken.
Mnoho vlastníků nemovitostí si staví ploty přesně na hranici svých pozemků, které pravidelně
opečovávají, ale zda jejich vozidlo někomu nebrání v průjezdu, výhledu apod., jim těžkou hlavu
nedělá. Někdy se jen nechce otevírat bránu a zajíždět do garáže, vždycky se však najde důvod, proč
musí vozidlo být zrovna tam, kde to vyhovuje jen jeho majiteli.
Každý pyšný majitel vozidla (nebo i dvou, tří) si však musí uvědomit, že zabezpečit prostor pro
svého plechového miláčka by měl především na vlastním pozemku. Je přece zřejmé, že v minulosti
budované komunikace rozšiřovat nejde, někde je to zcela nemožné.
Stále více se množí upozornění od občanů i pracovníků služeb (technických, pečovatelských,
plynárenských apod.) na tento stav a je jasné, že se s tím „něco“ musí udělat. V mnoha případech
stačí, když se uklidí dvorek, zpevněná plocha před domem, někde stačí posunout plot, branku a už je
místo pro rychlé stání. Stačí jen chtít.
Tímto chceme upozornit všechny vlastníky nemovitostí a vozidel, aby sami zvážili možnosti
takových úprav, aby měli zajištěné účelné a pohodlné parkování a vozidla z většiny veřejných
prostor opravdu stáhli. Když se to podaří všem, kteří hravě můžou, tak zbude jen několik málo těch,
kteří opravdu nemohou nic dělat, protože ty prostory opravdu nemají…
Nemyslíme, že by bylo dobré hned řešit popsaný problém pomocí dopravních značek, takový
přehuštěný „les“ značek by jen hyzdil prostředí, kde se máme cítit dobře. Nicméně, pokud se situace
nezmění, bude nutné nějaká opatření provést.
Klobouk dolů před těmi, kdo si chytře a prozíravě postavili plot či vjezdovou bránu k
nemovitosti tak, aby své vozidlo i při krátkodobém stání měli na vlastním pozemku a neblokovali
veřejný prostor ostatním uživatelům.
M.Š.
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Informační centrum
Milí spoluobčané,
po odchodu paní Lucie Pavlíkové na mateřskou dovolenou jsem od září 2008 nastoupila do nově
otevřeného informačního centra. Mimo jiné zpracovávám Starojický zpravodaj.
Ráda uvítám Vaše požadavky nebo připomínky ke zpravodaji, případně k provozu informačního
centra přímo v Informačním centru Starý Jičín, č.p. 133. Můžete mě kontaktovat také e-mailem:
ic@stary-jicin.cz, nebo telefonicky: 556 785 159.
V blízké době budeme mít novou webovou stránku, adresa zůstane stejná: www.stary-jicin.cz.
Ráda bych touto cestou požádala podnikatele a majitele firem, jejichž adresa je uvedena na naší
webové stránce v sekci SLUŽBY A FIRMY, aby si zkontrolovali uvedené údaje a případné změny
nahlásili do informačního centra. Pokud bude mít někdo zájem doplnit na web adresu a kontakty
na svoji firmu, apod., kontaktujte mě, prosím, rovněž.
Připomínám, že až do 30.6.2009 můžete posílat fotografie do soutěže „ O nejkrásnější zákoutí
obce“, jejíž podmínky jsme vyhlásili v minulém zpravodaji.
Pokud někdo z Vás bude mít zájem o kalendář pro rok 2009, který jsme vkládali do posledního
čísla zpravodaje v roce 2008, může si jej vyzvednout v informačním centru. Kalendář je k dispozici
zdarma.
Závěrem bych chtěla jménem pana Petra Kučerky z Charity Odry poděkovat všem, kteří přispěli
na Tříkrálovou sbírku v lednu 2009. Celé poděkování najdete na našem webu v sekci A KTUALITY.
Na Vaše tipy, náměty a připomínky se těší
Jitka Indráková
Informační centrum Starý Jičín

Sbírka Diakonie Broumov
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Obecním úřadem Starý Jičín vyhlašuje
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
- letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
- domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše jen funkční
- peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
22.6.2009 8:00 - 13:00 hodin
VESTIBUL KD STARÝ JIČÍN
Věci prosíme zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
PROSÍME NEDÁVEJTE NÁM VĚCI:
- elektrospotřebiče, ledničky, televize
- nábytek, počítače, jízdní kola, lyže
- dětské kočárky
Děkujeme za Vaši pomoc.
Dispečink Diakonie Broumov: 224 316 800, 224 317 203
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc
potřebným občanům a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.
Více na www.diakoniebroumov.org
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T E CH N I C K É S L U Ž B Y
OBCE STARÝ JIČÍN
Vyhodnocení velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Vážení občané,
dne 21.března 2009 proběhl v našich obcích sběr velkoobjemového a nebezpečného
odpadu. Celkem se vyvezlo 27,77t velkoobjemového odpadu (tj. koberce, nábytek, plastové
nádoby, keramické nádoby atd.) v hodnotě 64.816,87Kč, dále pneumatiky o objemu 3,3t
v hodnotě 19.338,69Kč. Obalů obsahujících nebezpečné látky bylo celkem 2270kg v hodnotě
41.809,46Kč. Směsného stavebního odpadu bylo celkem 1,8t v hodnotě 8.974,98Kč.
V porovnání s vývozem, který proběhl na podzim, došlo jako obvykle k mírnému navýšení odvozu
odpadu, který se sváží touto formou.
D.S.

Informace ze starojické školy
Máme za sebou 9 měsíců školního roku, jdeme do finále.
I v uplynulém období (březen, duben, květen) jsme nezaháleli. Proběhla celá řada zajímavých akcí.
V březnu se uskutečnilo setkání našich a polských dětí v rámci projektu
Krajina kulturní – nacvičovala se divadelní představení, lidové tance, předávaly se zkušenosti
z vaření. Na konci měsíce se rozběhlo 2.kolo soutěže ve sběru starého papíru.
Duben byl již tradičně ve znamení fotbalových soutěží – mladší chlapci bojovali v McDonald cupu,
starší chlapci pak v Coca – cola cupu. Na 1.stupni se konaly besedy s ornitology - žáci se dozvěděli
spoustu zajímavých informací o životě našich dravců, proběhly také besedy s Policií ČR.
Na konci měsíce nám děti z Polska oplatily návštěvu – proběhlo 3 denní soustředění
v Trojanovicích, zde se dopilovávala divadelní představení, tance i vaření.
Na počátku měsíce května proběhl už 8. ročník 12 hodinového florbalového maratónu.
Před námi je poslední měsíc školního roku. I ten bude naplněn spoustou práce.
Hned 1. týden v červnu absolvují žáci 1. stupně ozdravný pobyt na Dolní Bečvě.
Několik žáků 2. stupně navštíví Velkou Británii.
V pondělí 1. června 2009 bude slavnostně vystoupením divadelníků a tanečníků ukončen
v sále KD ve Starém Jičíně mezinárodní projekt Krajina kulturní. V následujícím týdnu
se rozjede série divadelních představení našeho divadelního souboru. Představí pohádku Lotrando a
Zubejda.
Žáci 2.stupně mají na červen se svými třídními učiteli naplánované školní výlety.
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Poslední týden v červnu nás bude čekat ještě vyhlášení výsledků celoročních soutěží O sportovce
roku a O nejsportovnější třídu, budeme vyhlašovat i výsledky soutěže ve sběru starého papíru ( ten
budeme letos vybírat ještě jednou ve dnech 8.6-12.6.2009)
No a pak už bude následovat rozdání vysvědčení a pro děti dva měsíce prázdnin.
Úkolů na jeden měsíc víc než dost. Věřím však, že je zvládneme stejně dobře, jako jsme zvládli
úkoly v předchozích měsících.
Mgr. Antonín Kusák
ředitel školy

Krajina kulturní
Projekt Krajina kulturní končí. Zmapoval důležité oblasti kulturních aktivit našich spřátelených
regionů. Nebral si za cíl zmapovat a popsat vše, ale nastínil základní oblasti kulturního života a na
nich je možno stavět dále.
Děkuji všem zúčastněným žákům, kterých bylo více jak 25, což byl nastíněný limit a tak dokázali,
že o práci v projektech tohoto typu je mezi našimi studenty zájem. Celý projekt byl hlavně pro ně.
Poděkovat se také na tomto místě patří celému realizačnímu týmu z řad pedagogických pracovníků,
jsou to: Kusák Antonín, Horut Roman, Šturalová Ivana, Kučavíková Irena, Janovská Hana, Demová
Radka. Děkuji také p.Macíčkovi a p.Bokové, kteří nám velmi pomohli v celé přípravě a realizaci.
Nemohu samozřejmě zapomenout na podporu Obecního úřadu, vždyť bez jeho předfinancování by
projekt ani nezačal.
Věřím, že i nadále se nám bude dařit získávat finanční prostředky z EU tak, abychom rozšířili obzor
našich dětí, žáků a mohli pracovat pro rozkvět celé obce.
S díky Vám všem za podporu a pomoc
Jiří Adamec
koordinátor projektu

Mateřská škola Starý Jičín
Školní rok byl zahájen 1. 9. 2008 s celkovým počtem 50 dětí. Oddělení mladších navštěvuje
25 dětí, se kterými pracuje paní učitelka Ludmila Dorazilová a Karla Lušovská. V oddělení starších
dětí paní ředitelka Jitka Tihelková a paní učitelka Marcela Segeťová s počtem 25 dětí. Z oddělení
velkých dětí odejde do 1. třídy 22 dětí.
Cíle výchovně vzdělávací práce v mateřské škole jsou:
1/ Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání.
2/ Osvojování základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.
3/ Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící
na své okolí.
Nahlédněte prostřednictvím Starojického zpravodaje, co děti během roku prožily:
Září
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Říjen
-

Děti navštěvovaly výuku plavání na bazéně v Novém Jičíně.
Proběhla návštěva pana starosty na novém Obecním úřadě na Starém Jičíně.
Kouzelné křesadlo – představení pro děti v Jeseníku nad Odrou.

Začala výuka anglického jazyka.
Uskutečnila se velká turistická vycházka k Oční studánce.
V MŠ se konalo hudební představení „Zpívánky“.
Pískání na zobcovou flétničku se rozběhlo i v tomto školním roce.
Tradiční velká hra s Podzimníčky. Poděkování posíláme všem rodičům, kteří věnovali svým
dětem čas a společně vytvořili překrásná díla z přírodnin.
Listopad
- Zhlédli jsme divadlo v sále kulturního domu na Starém Jičíně „Nebojsa v černém lese“
- Ukončili jsme s velmi dobrými výsledky výuku plavání.
- V polovině listopadu jsme znova zavítali do Jeseníku nad Odrou na představení „Černé
divadlo“.
- Připravovali jsme se na Mikulášskou.
Prosinec
- 4. 12. navštívil školku Mikuláš.
- Princ Bajaja představení pro děti.
- Navštívily nás děti z MŠ Polouvsí.
- Velká zimní turistická vycházka k rybníkům do Vlčnova proběhla za krásného slunečného
počasí.
- Navštívili nás žáci z 1. třídy ZŠ Starý Jičín.
- Rozsvítili jsme vánoční stromeček a děti si rozbalily dárky. Děkujeme všem sponzorům za
dárky pod stromeček.
Leden
- Proběhly závody v bobování na svahu pod Starojickým hradem. Všechny děti z velkého
oddělení se naučily bezpečně ovládat jízdu na bobech.
- Nosili jsme pro zvířata do krmelců kaštany.
- Probíhaly přípravy k zápisu do 1. třídy.
Únor
- Budoucí školáci se zapsali k docházce do 1. třídy ZŠ.
- Zhlédli jsme divadlo Taraba.
- Konal se Bílý den – rozloučení s paní Zimou v bílém oblečení.
- Maškarní ples.
Březen
- Velká turistická vycházka tentokrát do Loučky.
- Děti si přinesly svoje nejoblíbenější plyšáky a proběhl „Plyšákový den“.
- Připravili jsme hračkárnu k jarnímu provozu.
- Pokračovali jsme v přípravách na oslavy založení 50. let školky.
Duben
- Viděli jsme práci sokolníků s dravci na fotbalovém hřišti.
- Proběhla pro zájemce tvořivá velikonoční dílna.
- Letošní velikonoční kraslice jsme dodělávali venku za teplého počasí vedle her na písku.
- S klaunem jsme společně prošli „Školou smíchu“.
- Prohlédli jsme si výstavu velikonočních kraslic v galerii Rubín.
- Pro školní rok 2009 – 2010 se zapsaly do MŠ nové děti.
- Modrý den ke Dni země proběhnul v modrém oblečení a děti získaly spoustu informací o naší
modré planetě.
- Velká jarní turistická vycházka k Oční studánce.
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Květen
- Besídka ke svátku maminek proběhla díky nepříznivému počasí ve školce. Přání maminkám
jsme plánovali na nádvoří Starojického hradu společně s otevřením výstavy dětských
výtvarných prací. Letošní dárek maminkám děti vytvořily v keramické dílně pod vedením
bývalé paní ředitelky Libuše Kaláčkové.
- 7.5. se konal k příležitosti 50. narozenin naší mateřské školy - Den otevřených dveří, kde
měli návštěvníci možnost shlédnout filmový dokument o mateřské škole a její proměně.
- 8.5. proběhlo setkání bývalých zaměstnanců MŠ. Vystoupení dětí na flétničky a hraný
muzikál“Červená karkulka“a dárky všechny mile potěšily. Děkujeme tímto rodičům a dětem
za čas, který naší školce věnovali.
Děkujeme také paní Hrabovské a Majkusové, které nám vyšly vstříc při organizaci programu na
setkání zaměstnanců školy. Byly jsme mile překvapeny, že mezi nás přišly všechny bývalé paní
ředitelky, paní učitelky z blízkého okolí i velké dálky, ale také zasloužilé prababičky a milí hosté.
Oživily jsme paměť a společně jsme zavzpomínaly na chvíle a zážitky prožité při proměnách naší
mateřské školy.
Děkujeme zřizovateli školy – Obci Starý Jičín za pomoc a podporu při realizaci oslav mateřské
školy.
Co nás ještě v tomto školním roce čeká?
-

Zájezd do ZOO Ostrava.
Návštěva 1. třídy v ZŠ Starý Jičín.
Kreslení s panem starostou.
Pohádkový les ve spolupráci se ZŠ k MDD.
Fotografování.
Rozloučení s dětmi - budoucími školáky z velkého oddělení.

V letošním školním roce jsme společně s dětmi prožily spoustu pěkných chvil, zážitků, výletů a
překvapení. S rodiči jsme se setkali a pobavili na společných akcích školy. Máme za sebou školní
rok s bohatým programem, ale také bohatý na mimořádné pracovní úkoly a povinnosti. Celý
kolektiv zaměstnanců zaslouží poděkování.
Všem přejeme KRÁSNÉ PRÁZDNINY.
Jitka Tihelková – ředitelka školy a kolektiv zaměstnanců Mateřské školy Starý Jičín.

Kulturní program pro sezonu 2009
Sobota 20.6.

ČERVEN
SVATOJÁNSKÁ NOC
Celodenní program skupin historického šermu
s úžasnou večerní ohňovou show
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Neděle 28.6.

Neděle 5.7.

Od 14hod. HUDEBNÍ ODPOLEDNE se skvělou
folkrockovou kapelou
kapelou DAREBAND ze Vsetína
www.dareband.cz
ČERVENEC
Od 20hod. se na hradním nádvoří uskuteční
KONCERT VLASTY REDLA.
Za nepříznivého počasí bude
koncert přesunut do sálu KD Starý Jičín

Neděle 12.7.

12°°12°°-17°°SOKOLNICKÉ ODPOLEDNE
Ukázky sokolnického řemesla za doprovodu
folkfolk-country kapely HUBERTUS
www.hubertuswww.hubertus-country.blog.cz

Sobota 25.7.

ŠERMÍŘI NA STAROJICKÉM HRADĚ
Celodenní program skupin historického
historického šermu
za doprovodu dobové hudby
SRPEN
HRAD V OBLEŽENÍ rytířů Řádu Keltského Kříže
Celoodpolední pásmo ukázek historického šermu,kde si
budou moct návštěvníci hradu vyzkoušet lukostřelbu.
Po 21hod. – večerní prohlídka hradu se strašidly

4.4.-6. 8.

Neděle 16.8.

Sobota 29.8.

12°° -- 17°° SOKOLNÍCI NA HRADĚ
Celodenní ukázky sokolnického řemesla za doprovodu
folkfolk-country kapely HUBERTUS
www.hubertuswww.hubertus-country.blog.cz
POHÁDKOVÝ HRAD
Celodenní
Celodenní pásmo pohádek pro děti v podání skupin
historického šermu
Pro aktuální informace o programech a vstupném sledujte
www.hradstaryjicin.cz,
www.hradstaryjicin.cz, nebo vyvěšené plakáty před každou akcí.

Otevírací dobu hradní restaurace a hradní věže – rozhledny - naleznete na
www.hradstaryjicin.cz
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ZO Českého svazu včelařů si dovoluje pozvat širokou občanskou veřejnost
Starojicka a okolí na

Včelařskou přednášku na téma „včely kolem nás“,
kterou provede učitel včelařství přítel Ladislav Šuba.
Přednáška se uskuteční v sobotu 27. června 2009 v 17 hodin
v sále kulturního domu ve Starém Jičíně.
Vlastimil Kremel, předseda

Volejbalový oddíl TJ Starý Jičín Vás zve na

XXVI. ROČNÍK
TURNAJE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV
VE VOLEJBALE
O POHÁR STAROSTY OBCE STARÝ JIČÍN
v sobotu 1.srpna 2009 od 8:00 hodin na tenisových kurtech veVlčnově
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www.REALITY TRENDY.cz
we go the right way

VÁŽENÍ MAJITELÉ DOMŮ, BYTŮ A POZEMKŮ,
PRO PROVĚŘENÉHO KLIENTA S PŘIPRAVENÝM FINANCOVÁNÍM
HLEDÁME V TÉTO LOKALITĚ BYT, DŮM A POZEMEK.
NABÍDNĚTE, PROSÍM.
Mobil : 608 295 662

PŘIPRAVUJETE SVATBU, OSLAVU ŽIVOTNÍHO JUBILEA?
NABÍZÍM VE VÝBORNÉ KVALITĚ NATOČENÍ AKCE NA VIDEO
+ speciální diskotéku (i lidovky), včetně moderování a
pomoci při organizaci akce. Zaručujeme špičkovou
kvalitu Vaší akce za dostupnou cenu. Akci osobně
realizuje Dr. Vítězslav Černoch (Mořkov). Včasná
rezervace je nutná. tel: 728 362 757
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OBECNÍ ÚŘAD STARÝ JIČÍN
č.p. 133, 742 31 :

PROVOZNÍ DOBA OBECNÍHO
ÚŘADU STARÝ JIČÍN:

www.stary-jicin.cz
 ústředna: 556 752 581 ………podatelna@stary-jicin.cz
fax: 556 752 551
 HSO odbor: 556 785 155 ……… stecova@stary-jicin.cz
sustkova@stary-jicin.cz
 účtárna:
556 785 151……... saganova@stary-jicin.cz
ulrychova@stary-jicin.cz
 matrika:
556 785 152.......... hruskova@stary-jicin.cz
 technické služby: 556 785 153 .... vahala@stary-jicin.cz
sochova@stary-jicin.cz
 starosta - Ing. Rudolf Hrnčíř 556 785 154, 602 765 290
…starosta@stary-jicin.cz
 1. místostarosta - Leoš Zdražil:
777 790 665
 2. místostarosta - Ing. Tomáš Kovařčík: 602 787 240
 informační centrum: 556 785 159……ic@stary-jicin.cz

provozní
doba

úřední
hodiny

po

645 – 1700

730 – 1630

út

645 – 1500

730 – 1430

st

645 – 1700

730 – 1630

čt

645 – 1500

pá

645 - 1330

730 – 1430
neúřední
den

polední přestávka:
11:45 – 12:30
Mateřská škola
Starý Jičín č.p. 75
tel: +420 556 752 583

 Obecní policie Starý Jičín:
Jan Slepák: 607 816 055 …..podatelna@stary-jicin.cz
 Hasiči Starý Jičín - velitel Radim Sudolský, DiS.
775 920 150.............radim.sudolsky@seznam.cz
 Hrad Starý Jičín – Arnošt Pokorný
724 471 761 ............ restauracenahrade@seznam.cz

Mateřská škola
Petřkovice č.p. 42
tel: +420 556 752 419
Základní škola
Starý Jičín č.p. 126
tel: +420 556 752 571

 Pro případ poruchy obecního vodovodu:
Miloslav Vahala, DiS. 776 562 867…. vahala@stary-jicin.cz

Od 24.5.2006 činí poplatek za zveřejnění inzerce ve zpravodaji
(při opakované inzerci je sleva) včetně 19 % DPH:
1.000,- Kč
1 strana

500,- Kč
½ strany

250,- Kč
¼ strany

1

150,- Kč
/8 strany a menší

Blahopřání k významným jubileím a poděkování zveřejníme zdarma.
STAROJICKÝ ZPRAVODAJ OBCE STARÝ JIČÍN
Vydavatel: Obec Starý Jičín v červnu 2009, Redakce a inzerce: Informační centrum Starý Jičín,
tel.:+420 556 785 159, e-mail: ic@stary-jicin.cz, www.stary-jicin.cz, Ev.číslo: MK ČR E 12221,
Náklad:1050 ks, Distribuce: zdarma Obcí Starý Jičín do domácností a firem v 9 místních částech obce,
Zpracovala: Jitka Indráková, Ročník: IX., Číslo II.,Tisk: Tiskárna Kontext, spol. s r.o., Nový Jičín,
Uzávěrka příštího čísla: 24.08.2009 do 12:00 hodin. Články externích zpracovatelů nemusí vždy
vyjadřovat názor vydavatele.
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